Програм за финансирање ризика у случају од елементарних непогода за Републику Србију

Програм за финансирање ризика у случају од елементарних непогода Влада је усвојила 3. марта
2017. године. Историјски гледано, Србија је увек била финансијски изложена ризику од
елементарних непогода, што се манифестује у непланираним и значајним буџетским издацима,
узрокованим реаговањем на ванредне ситуације, поновним успостављањем јавних услуга и
исплатом финансијске помоћи власницима стамбених објеката након елементарних непогода. С
обзором на ограничена буџетска средства и учесталост елементарних непогода, оваква пракса
финансирања штетних последица елементарних непогода није одржива. С тога је као општи циљ
Програма одређен развој одрживог система финансирања управљања ризиком од елементарних
непогода, уз смањење учешћа буџетских издатака у укупним расходима узрокованим елементарним
непогодама.
У складу са са општим циљем дефинисана су три посебна циља у односу на нивое промене:




Национални ниво: Унапредити финансирање у хитним ситуацијама одмах након елементарних
непогода, финансирање опоравка и обнове погођених подручја;
Локални ниво: Обезбедити финансијске инструменте и адекватна средства локалним
самоуправама за обнову и реконструкцију одмах након елементарних непогода;
Индивидуални ниво: Помоћи угроженим домаћинствима, као и власницима малих и средњих
предузећа, да обнове своју имовину, кроз приступ адекватним инструментима преноса ризика
и директне помоћи.

Министарство финансија је надлежно за координацију примене, праћење напретка и
координацију извештавања о постигнутим резултатима Програма. Министарство финансија
припрема годишњи извештај о постигнутим резултатима и степену достизања циљева и доставља
га Влади на усвајање. Планирано је оцењивање/евалуација Програма ради извођења закључка до
које мере су остварени постављени циљеви, колика је била ефикасност у његовој примени, колико
су утврђене мере и активности биле ефективне у достизању постављених циљева. Прва евалуација
је планирана за почетак 2018. године. Ревизија Програма радиће се на основу извештаја о напретку
и препорукама датим након евалуације.
Заједно са Програмом, усвојен је акциони плана за период од 2017. до 2020. године. Акционим
планом су дефинисане мере и активности за спровођење посебних циљева. За сваку активност
одређене су одговорне институције, партнерске институције, рок за реализацију, средства буџета,
остала средства и показатељи излазних резултата.
Финансијска средства биће обезбеђена из различитих механизама финансирања: бесповратна
средства међународних институција (Мултидонаторски фонд, претприступни фонд за помоћ ЕУ,
Програм урбаног партнерства Аустрије и светске банке и Програм УН за развој), средства буџета
Републике Србије и средства међународних финансијских институција (прибављање „stand by“
кредитних линија Светске банке који постају доступни у случају елементарних непогода великих
размера). Средства из буџета, биће одређена у оквиру билансних могућности буџета и у складу са
лимитима.
Цео текст програма можете наћи овде

